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HAMMARBY SJÖSTAD 08-452 29 50

Utgångspris 2 795 000:-
Boyta 70,5 kvm
Avgift 4.455:-/mån inkl V/VA
Adress: Förskeppsgatan 5, 1 tr, hiss finns.

Visas sön 3/4 14.15-15.00
och mån 4/4 17.00-17.30
Sms:a: FB 1441-10238 till 72456 för beskrivning

Ljus, välplanerad och trivsam genomgångslägenhet. Härlig uteplats om c:a 20 kvm mot innergård med
minimal insyn och en balkong med gott om soltimmar. Stilrent vitt kök med delvis öppen planlösning till
vardagsrum. Mycket fräsch med ljusmålade väggar och fina fondväggar. Rymligt badrum med TM och
TT. Rejäl klädkammare. Fin gård med grill och sittgrupper. Snabbsök via webbnr: 1441-10238.

B 3:a Hammarby Sjöstad

Utgångspris 3 195 000:-
Boyta 80 kvm
Avgift 4.504:-/mån inkl V/VA
Adress: Lugnets Allé 56, 1 tr,
hiss finns.
Visas sön 3/4 12.00-12.45
och mån 4/4 19.00-19.30
Sms:a: FB 1441-10230 till
72456 för beskrivning

Ett rymligt boende med skön
och fridfull känsla. Lägenheten
har snygga tapeter och genom-
gående ekparkett. Lägenhet
inbjuder till stora sällskap vid
middagsbordet och är perfekt
för er som tycker om sociala
ytor och en öppen planlösning.
Underbar uteplats mot inner-
gård med vinrankor och fikon-
träd! Webbnr: 1441-10230.

B 2,5:a Hammarby Sjöstad

Acceptpris 2 995 000:-
Boyta 80 kvm
Avgift 5.040:-/mån inkl V/VA
Adress: Båtbyggargatan 14, 3
tr, hiss finns.
Visas sön 3/4 14.30-15.30
och mån 4/4 18.15-18.45
Sms:a: FB 1441-10204 till
72456 för beskrivning

Generösa ytor i planlösningen
med stor solig loftgångsbal-
kong i söderläge längs hela
lägenhetens sida. Lägenheten
är den sista på våningen. Ljust
och stort vardagsrum med bur-
språk med fönster från golv till
tak. Fin innergård med odlings-
lotter och växthus. Välkända
Ekparken som härlig granne.
Webbnr: 1441-10204.

B 2:a Hammarby Sjöstad
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Det är svårt att tänka sig 
i dag, men på den plats 
där kommersens hög-

borg Gallerian breder ut sig 
låg en gång en kyrka, S:ta Eu-
genia. 

I den ökända omdaningen 
av Norrmalm jämnades kyr-
kan och fyra hela kvarter med 
marken för att ge plats åt köp-
centrumet. Den gata där kyr-
kan låg, Norra Smedjegatan, 
försvann också för gott från 
kartan. 

S:ta Eugenia katolska 
kyrka invigdes högtidligen i 
september år 1837. På plats 
fanns drottning Desideria och 
kronprinsessan Josefina som 
fått ge namn åt kyrkan, båda 
hette också Eugénie. 

Flera dagstidningar rapporte-
rade från händelsen. Afton-
bladets utsände berättade 
om en ceremoni ”vars like 
förmodligen icke inträffar 
inom flera generationer…” 
Nytt Dagligt Allehanda be-
skrev det vackra kyrkorum-
met: ”Kapellets inre arkitek-
tur är i en enkel och ren stil 

och gör heder åt sin mästare. 
Det hela inger glad, upp-
rymd känsla.” 

Speciellt uppmärksammade 
blev gipsskulpturerna förestäl-
lande åtta av Jesu tolv apost-
lar placerade i nischer utmed 
långväggarna. Altartavlan med 
den korsfäste Kristus uppskat-
tades däremot inte och byttes 
senare ut.

Den nya byggnaden var 
mycket efterlängtad. Stock-
holms katoliker hade varit 
husvilla i många år och bland 
annat varit inhysta i den norra 
flygeln i Södra stadshuset där 
Stockholms stadsmuseum 

finns i dag. Vägg i vägg låg en 
krog och den hade till kröga-
rens stora förtret fått maka på 
sig för Guds hus.

30 år efter invigningen be-
slutades om en tillbyggnad av 
S:ta Eugenia. Kyrkan skulle ut-
vidgas inåt gården och förses 
med ett högt torn. Arbetena 
sattes snabbt i gång men de 
storstilade planerna grusades 
en dag i maj 1866. 

Det höga tornet var nästan 
färdigbyggt när det plötsligt 
kollapsade med ett väldigt 
dån. 24 arbetare miste livet 
under rasmassorna. Bygg-

mästaren ska ha befunnit sig 
högst upp i tornet, kastats 
iväg och överlevt olyckan 
som genom ett under. 

Ny Illustrerad Tidning beskrev 
katastrofen med dramatiska 
ord. ”Hvem har ej under 
denna första natt, då den 
skräckfulla sensationen icke 
aftynat, men tvingats till 
hvila, nästan anklagat sig för 
försöket till sömn, under det 
man anade de i sina grafvar 
inneslutna lefvande offrens 
marter och oupphörligt tyck-
te sig höra ljudet af deras 
qväfda klagan, deras brin-
nande böner till Gud om 
förlossning?”

Det blev aldrig helt klarlagt 
vad som orsakade olyckan och 
utredningen kritiserades hårt. 
En ombyggnad i mindre skala 
genomfördes senare, men då 
utan det höga tornet. Vid det 
tillfället blev apostlarna till slut 
fulltaliga. 

I mer än 100 år fick S:ta 
Eugenia stå kvar innan gräv-
skoporna kom.

 Lena Karlsson

Här kollapsade kyrkans höga torn
 
 
 
 
”SKRÄCKFULL 
SENSATION”. 
Rasolyckan  
i S:ta Eugenia 
kyrka.  
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50-TAL. S:ta Eugenia kyrka, Norra Smedjegatan 24, år 1950.  
 FOTO LENNART AF PETERSENS, STOCKHOLMS STADSMUSEUM.


